Bogø Jazz Festival 31. aug. -2. september 2017

Så er der snart kun 1. måned til vi åbner dørene til dette års jazzfestival og
vi glæder os jo, som sædvanligt til, at byde velkommen og denne gang er
det for 8. gang. Vi har åbnet for billetsalget på www.wpf.dk og i
Dagli´Brugsen Bogø. I år har vi igen billetsalg på Møns Museum fra d. 1. august.
Vi starter torsdag d. 31. aug. kl. 2000 med at lade os fortrylle og nyde
Nikolaj Hess på piano og i år kommer Nikolaj Hess som Trio og det bliver nærmest
som juleaften med spænding og forventning og vi er sikre på, at vi ikke bliver
skuffede.
Nikolaj Hess er en karismatisk jazzpianist i verdensklasse – som med sit samspil og
egne kompositioner i sin trio er en oplevelse af karakter. Få kan, som ham ramme den
skrøbelige balance mellem det sårbare og det nysgerrige.
Nikolaj Hess har spillet mange steder til dette års CPH Jazz festival og Aarhus Jazz
Festival både solo og som trio og her ville publikum ikke stoppe deres applaus
Nu kan Bogø Jazzfestival byde velkommen til en aften i særklasse,
og det er ingen hemmelighed, at vi glæder os til at skulle stille flyglet
op til Nikolaj Hess trio.
Fredag d. 1. september kl. 1100 er scenen overladt til Trommetrolden.
Børnekoncerten Trommetrolden er elsket af skole og børnehavebørn over
hele landet. Trommetrolden, der har sit helt eget sprog, tager til byen for at
blive ven med børnene her. Det er svært, og lykkes først til sidst med hjælp fra
oldefar i det gamle træ i Trylleskoven. Masser af dansable rytmer, gode
melodier og tekster man kan synge med på med det samme. Børnemusik af højeste
kvalitet.
Fredag d. 1. september kl. 1930
Kjeld Lauritsen trio med Miriam Mandipira kommer til dette års Jazz Festival fredag
d. 1. sep. kl. 1930 og det bliver en fantastisk aften vi skal opleve. Kjeld Lauritsen trio
med Miriam Mandipira kunne opleves flere steder til dette års Copenhagen Jazz
Festival og det var en oplevelse publikum sent vil glemme. Publikum kunne mærke,
at Miriam havde meget mere at give af, men stedet hun sang var simpelthen ikke stort
nok så det bliver spændende, at se om taget løfter sig på Skovpavillonen når hun
slipper sine eminente sangevner løs. Kjeld Lauritsen trio er jo helt unikke musikere
der kender hinanden rigtig godt og bliver derfor en super support til Miriam. Kender
du Ella Fitzgerald og Aretha Franklin kan du godt glæde dig.....det gør vi i hvert fald
:-) Vi siger velkommen til en unik jazz-aften fredag d. 1. sep. kl. 1930.
Miriam Mandipira vokal
Kjeld Lauritsen Hammond
Per Gade Guitar
Rasmus Lund Trommer/percussion

Lørdag d. 2. september kl. 1730
Vores berømte lørdag, i år med det store grill bord og tilhørende store salatbord.
Kl. 1730 hvor vores allesammens Sophisticated Ladies indtager scenen, i år bliver det
med deres nye cd-release i ryggen og det bliver ikke kedeligt.
Sophisticated Ladies har ikke haft en trio udgivelse siden 1996 så der er noget i
vente. En helt unik oplevelse. Alvor, humor, engagement og musikalsk overskud er
de centrale elementer i en musikalsk rejse der bringer både tårer og smil frem. "En
fantastisk vitamin indsprøjtning" som en af deres mange glade koncerttilhængere
sagde efter en koncert til Copenhagen Jazz Festival.
De spiller for os før, under og efter en dejlig Jazz Buffet.
Lørdag d. 2. sep. kl. 2030 er vi simpelthen så heldige, at vi bliver benådet med Jacob
Fischers ekvilibristiske talenter igen i år. Denne gang har Jacob Fischer samlet en
superb storsvingende trio med nogle af de helt unge kæmpetalenter der stormer frem
på jazzscenen i disse år.
Vi glæder os....som sædvanligt :-) til at skulle præsentere:
Jacob Fischer, Zier Romme Larsen, Matthias Petri
"Plays Nat King Cole and Oscar Peterson"
Zier Romme Larsen er opvokset i Eskilstrup på Falster, og hans Oscar Peterson
inspirerede klaverspil er virkelig en oplevelse ud over det sædvanlige. Mathias Petri
er en formidabel ankermand på bassen og er netop er vendt hjem til Danmark, fuld af
inspiration efter to år i jazzens mekka: New York.
Sammen med Jacob Fischer, "jazzguitarens evigt unge, grand old man", som en avis
skrev for nylig, vil de spille evergreens, i den på én gang elegante, og hårdt
swingende jazztriostil som man kender det fra Nat King Cole og Oscar Petersons
trioer med netop denne besætning.
Sådan en festival med spændende musik, god mad og vin fortjener jo nærmest også
Sannes formidable og velsmagende kagebord lørdag aften, men lad os nu se
Husk I også kan følge os på Facebook
Vi kan allerede nu takke Din Tandlæge Møn, Fanefjord Sparekasses Fond,
Vordingborg Kommune, Nordea Fonden, Bogø Bilcenter, Bogø Bilsyn, Dano puljen,
Piano Værkstedet Mattsson & McGehee, XL Møens Tømmerhandel, Dagli´Brugsen
Bogø, Møns Bank og Wæhrens Piano. Vi takker dem for Deres fantastiske sponsor
støtte.
Vi ses
Jazzlige og sommerlige hilsner
Tom & Sanne og Heidi & Nicholai

